
 
 
 
 
            
 

 
 
 

 
 PROCES – VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 01.10.1997 
 

 
La lucrările comisiei sunt prezenti 21 deputaţi, fiind absenţi              4 motivat , iar 

nemotivat -. 
La lucrările comisiei  au participat următori invitaţi : 
- doamnul Nicolescu Ioan  - dir. în Ministerul Finanţelor; 
- doamna Gabriela Căluşeru- şef serviciu în Ministerul Finanţelor; 
- doamna Pop Cătălina - secretar general în Min.Finanţelor; 
- doamna Elena Mocanu - expert în Dep.pt.Integrare Europeană. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Traian Decebal Remeş preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu 21 voturi pentru  următoarea ordine de zi: 

 
I. RAPOARTE 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 52/1997 privind 
contractarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru achiziţionarea de 
hardware, software, elemente de comunicare şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea 
sistemului de gestionare a finanţelor publice. (în procedură de urgenţă) 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport 
favorabil. 

2. Proiectul Legii datoriei publice a României – continuarea dezbaterilor. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 12/1997 pentru 

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecţie socială, în sumă de 50 
milioane de dolari SUA. 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport 
favorabil. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1997 pentru 
ratificarea Acordului - cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bucureşti, la data de 4 şi, respectiv, 5 iunie 1997. 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat raport 
favorabil. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane 
dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 pentru 
ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, în 
sumă de 50 milioane dolari SUA, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
 

II. AVIZE 
1. Proiectul de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorităţii 

publice. (în procedurăde urgenţă) 
În urma discuţiilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat aviz favorabil. 
2. Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi producătorilor de vin. (în 

procedură de urgenţă) 
S-a amânat solicitându-se punctul dumneavoastră de vedere al Guvernului. 
3. Propunerea legislativă privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi 

Alimentaţiei a fondului special pentru achiziţionarea strugurilor pentru vinificaţie din 
producţia anului 1997. (în procedură de urgenţă) 

S-a amânat solicitându-se punctul dumneavoastră de vedere al Guvernului. 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1997 privind 

acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor la scoaterea din 
funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral neamortizate intgral. 

S-a amânat pentru şedinţa următoare. 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1997 pentru 

ratificarea Memorandumuluide Înţelegere - Program de cooperare a Olandei cu România, 
1997, semnat la Bucureşti la 25 febriarie 1997. 

În urma discuţiilor, în prezenţa iniţiatorilor, cu majoritate de voturi s-a elaborat aviz 
favorabil. 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru 
cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor precum şi 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. 

S-a amânat pentru şedinţa următoare. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Traian Decebal Remeş 


